U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 9. prosince 2020 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
12 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Omluveno: 2 členové (Mgr. František Jaroš, PhDr. Jiří Neminář)
Neomluveno: 1 člen (Ing. Patrik Jaroš)
Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 12/2020 ze dne 9.9.2020, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru ve věci odkanalizování obce, resp.
plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík

3.

Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců září až listopad 2020.¨
Z: Bc. Fichna, Bartusek

4.

Petici občanů ve věci: „Rekonstrukce ulice Střední a Horní v obci Píšť“, kterou požadují
v nejbližším možném období zapracovat do investičních záměrů v programu rozvoje obce,
kdy Obec Píšť bude v následujícím období, po dokončení akce „Odkanalizování obce
a výstavba ČOV Píšť“, podle finančních možností postupně provádět rekonstrukci povrchů
místních komunikací včetně podávání žádostí o získání dotačních prostředků
na spolufinancování obnovy místních komunikací.
Z: Skiba, Bc. Fichna, Bartusek

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 13. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Bc. Edita Studená, Magdalena Smolková.
Tito členové jsou určeni i ověřovateli zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Píšť č. 13/2020.
Z: Bc. Studená, Smolková

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 13. zasedání Zastupitelstva obce Píšť.
Z: Bc. Fichna

2.

Pravidla rozpočtového provizoria obce Píšť na období od 01.01.2021 do schválení Rozpočtu
obce Píšť na rok 2021, tj. měsíční rozpočet příjmů a výdajů ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočtu obce Píšť roku 2020, tj. 15.948.171,- Kč. (Rozpočtové
provizorium obce Píšť na rok 2021)
Z: Obrusníková, Bc. Kotulová, Bc. Fichna, Bartusek

3.

V souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích,
- příspěvek z rozpočtu obce pro tvorbu sociálního fondu ve výši 8 % z odměn uvolněných
členů zastupitelstva obce za výkon funkce, tedy ve stejné výši jako u zaměstnanců obce podle
platného vnitřního předpisu.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Obrusníková, Bc. Kotulová

IV. Rozhodlo:
1. O uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť a zhotovitelem –
„Společnost pro Obec Píšť“, POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasovická 1632/57A,
747 05 Opava, IČ: 25606468 a VPK Suchý s.r.o., Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky,
IČ: 27085201.
Tímto Dodatkem č. 4 smlouvy o dílo se mění nebo doplňuje následující:
článek III. Předmět smlouvy – smluvní strany se dohodly na změnách:
- změnový list č. 10 – předmět změny: SO 01 Čistírna odpadních vod,
- změnový list č. 11 – předmět změny: PS 01 Technologie vybavení ČOV,
- změnový list č. 12 – předmět změny: SO 10.1 Kanalizační řady,
- změnový list č. 13 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady – Protlaky,
- změnový list č. 14 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady,
- změnový list č. 15 – předmět změny: SO 10.2a Přípojné řady – nezpůsobilé výdaje,
- změnový list č. 16 – předmět změny: SO 10.1a Kanalizační řady – nezpůsobilé výdaje,
to vše v rámci realizace díla: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“.
článek VI. Termín plnění – termín dokončení stavby se stanovuje do 31.5.2021 na základě
Dodatku č. 3.
článek VII. Cena díla – cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena
na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:
- původní cena díla podle SOD vč. dodatků č. 1 – 3 činí 204.105.769,69 Kč bez DPH,
- podle Dodatku č. 4 méněpráce činí -6.478.597,87 Kč bez DPH, vícepráce činí +4.649.030,87
Kč bez DPH a nová cena díla včetně Dodatku č. 4 činí 202.276.202,69 Kč, DPH
42.478.002,56 Kč, cena včetně DPH 244.754.205,25 Kč.
Ostatní ujednání, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 4)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI, Ing. Gorbunov – AD
2.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v rámci Programu Obce Píšť na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje, „Kotlíkové půjčky“,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování návratné finanční výpomoci ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, za předpokladu splnění podmínek 117. výzvy Operačního programu životní
prostředí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem programu a poskytovatelem
návratné finanční výpomoci – Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, Píšť
a žadatelem a příjemcem návratné finanční výpomoci:

2.1. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti Opavská /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 19, doručena dne
19.06.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/522/2020 a doplněna dne 02.12.2020)
2.2. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 110.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle
na
pevná
paliva
v nemovitosti
Na
Kaménce
/////,
Píšť,
která
je součástí pozemku parc. č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel.
(žádost č. 21, doručena dne 22.09.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/742/2020)
2.3. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 145.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti Za Humny /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost
č. 22, doručena dne 23.10.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/830/2020)

2.4. /////////////////////////////////////////////////////// ve výši 130.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Padol /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 23, doručena dne
02.11.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/857/2020)
2.5. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 140.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti Boleslavská /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 24, doručena dne
30.11.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/949/2020)
2.6. ////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího
kotle na pevná paliva v nemovitosti K Dolku /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 25, doručena dne
30.11.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/950/2020)
2.7. /////////////////////////////////////////////////////// ve výši 135.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Školní /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 26, doručena dne
04.12.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/1000/2020)
2.8. /////////////////////////////////////////////////////// ve výši 200.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Luční /////, Píšť, která je součástí pozemku parc.
č. //// za nový nízkoemisní zdroj – kotel na biomasu - ruční přikládání. (žádost č. 27, doručena
dne 07.12.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/1008/2020)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček
Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Edita Studená v.r.

Magdalena Smolková v.r.
„otisk razítka obce“

Bc. Daniel Fichna v.r.
starosta obce

Stanislav Bartusek v.r.
místostarosta obce

